Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Indiener: Joke Pot (Gemeentebelangen)
Datum indiening vraag: 6-12-2021
Datum verzending antwoord: 7-12-2021
Commissievergadering van: 7-12-2021
Raadsvergadering van: 21-12-2021
Onderwerp: Eibergen in beweging
Vraag:
P33 in de stelpost € 250.000 zijn daar de zonnepanelen mee berekend?
Antwoord (in te vullen door college):
Er is een stelpost van € 250.000 opgenomen voor het verrijken van de buitenomgeving. Dit bedrag is
gebaseerd op basis van ervaring van het adviesbureau elders waarbij de buitenomgeving zodanig is
ingericht om sport en beweging mogelijk te maken. Daarmee is deze stelpost niet gebaseerd op het
overkappen van openbare ruimte met zonnepanelen. Een verdere uitwerking van de vraag hoe de
buitenomgeving daadwerkelijk kan worden verrijkt, maakt ook in hoeverre en op welke manier de
opgenomen stelpost wordt ingevuld.
Vraag:
P34 huuropbrengst van de Pickerhal € 71.753.906,— ?
Antwoord:
Dat is abusievelijk een tekstuele verschrijving. In de tabel op pagina 35 is wel het goede bedrag
opgenomen, namelijk € 71.753. De cijfers 906 zijn dus abusievelijk in de tekst op pagina 34 opgenomen.
Vraag:
P35 zijn in de begrotingen de gym- en sportmaterialen meegenomen?
Antwoord:
Passend bij de aard van het haalbaarheidsonderzoek is een begroting opgesteld met aannames/ramingen
om een (realistisch) beeld te krijgen/geven van de verwachtte kosten bij renovatie en nieuwbouw. Met dien
verstande dat op basis een uitgewerkt en definitief Programma van Eisen de daadwerkelijke invulling en
bijbehorende kosten in beeld worden gebracht. Vanuit deze context is ook een raming opgenomen voor de
vaste inrichting (materiaal dat aan gebouw vastzit). Ten aanzien van de losse inrichting zal te zijner tijd
vanzelfsprekend (vanuit duurzaam gebruik) gekeken worden welke inrichting/materialen (goedgekeurd)
hergebruikt kan worden.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34

Vraag:
P59 is de asbestverwijdering meegenomen in de sloopkosten?
Antwoord:
De kosten voor het verwijderen van het asbest zijn niet specifiek opgenomen in de begrotingen die voor het
haalbaarheidsonderzoek zijn opgesteld. Een eerder verkregen beeld van de aanwezigheid van asbest moet
door nader onderzoek worden uitgewerkt met bijbehorende kosten voor sanering/verwijdering ervan.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

